


20 let činnosti 
Nadace Naše dítě
v číslech:



Společně jme ochránili

miliony ohrožených dětí.

Za 20 let činnosti Nadace Naše dítě se nám podařilo s vaší 
pomocí přerozdělit přes

245 milionů korun.



Založili jsme 
celostátní Linku 
bezpečí:



Linka bezpečí

Nadace Naše dítě vybudovala celostátní Linku bezpečí, kterou 
uvedla spolu s týmem prvních konzultantů občanského 
sdružení Linka bezpečí do nepřetržitého provozu 1. září 1994. 
Zuzana Baudyšová byla deset let předsedkyní představenstva 
Linky bezpečí s plnou zodpovědností za pomoc dětem v krizi.

Po deseti letech, kdy nadace zajišťovala provoz linek krizové 
intervence, předala tyto projekty organizaci Sdružení Linka 
bezpečí. Za 20 let své existence Nadace Naše dítě zajistila Lince 
bezpečí 150 milionů korun.





Příběhy dětí,
které dávají naší 
práci smysl:



Speciální mechanický vozík
pro handicapovanou Janičku (2012)

Tříletá Janička trpí od narození spastickou diplegickou 
mozkovou obrnou a ichtyózou kůže. Její vývoj je opožděný 
a nemoc jí znemožňuje chodit. Jana se proto mohla pohybovat 
jen velmi těžce prostřednictvím zapůjčeného vozíku.

Z výtěžku sbírky nadace přispěla Janičce částkou 30 954 Kč na 
aktivní dětský vozík, díky kterému se může Jana pohybovat 
samostatně doma i na procházkách, což má pozitivní vliv i na 
její duševní vývoj. Jana má za sebou další operaci a vozík kromě 
pohybu zajistí, aby měla nožičky ve správné poloze 
a nedocházelo ke spastickému smršťování šlach.





Řečový ́procesor pro Vladana (2012)

Deví�letý ́Vladan je od narození hluchý.́ Díky kochleárnímu 
implantátu, který ́používá sedm let, ví, jaké to je slyšet svět 
kolem sebe. Jeho řečový ́procesor však byl již zastaralý 
a neumožňoval Vladanovi plné zapojení do dětského života 
plného energie a pohybu.

Měl ho připevněný na těle, ke kochleárnímu implantátu je 
připevněn dlouhým kabelem. Nyní má nový moderní řečový ́
procesor, který ́mu umožní zdánlivě přirozené věci – nosit 
školní batoh, sportovat nebo sedět na židli. Poděkování patří 
všem, kteří se zapojili do sbírky, ze které bylo Vladanovi 
poskytnuto 299 492 Kč.





Bára s fenkou Eliškou (2010)

Devítiletá Barborka je od malička tělesně postižená (DMO). 
Samostatně se může pohybovat jen pomocí elektrického 
vozíku. Přesto je Bára usměvavá dívka, která chodí do druhé 
třídy běžné základní školy.

Společnost jí dělá mladší bráška a asistenční fenka Eliška. Za 
dobu, co má Bára psí kamarádku, má mnohem méně 
epileptických záchvatů. Před Bárou je ještě dlouhá cesta, 
a nadace proto rodině přispěla na automobil a rehabilitační 
pobyt částkou 221 400 Kč.









Pomáháme rodinám v Křešicích,
které postihla povodeň (2013)

Těší nás, že lidé k sobě nejsou lhostejní a pomáhají v místech, 
kterými se letos prohnala povodeň. Nadace se rozhodla 
pomoci rodinám s dětmi, které byly postiženy letošní povodní. 
Finanční pomoc směřovala do obce Křešice na Litoměřicku, 
kterou zcela zalilo rozvodněné Labe.

Deset rodin s dětmi obdrželo každá částku 50 tisíc Kč na 
obnovu bydlení, celkem tedy 500 000 Kč. K předání došlo za 
přítomnosti místostarosty obce Křešice Ondřeje Štědrého 
a kolektivu nadace.





Řečový procesor pro Andreje (2010)

Andrej se narodil jako neslyšící a jeho jedinou šancí, aby slyšel, 
byl kochleární implantát. Ve dvou a půl letech podstoupil první 
operaci, kdy mu byl přístroj voperován.

Po deseti letech ale přestal přístroj vyhovovat, často se 
porouchával a Andrejovi bránil v plnohodnotném životě.

Veřejná sbírka na nový řečový procesor pro Andreje vynesla 
129 000 Kč, k ní nadace připojila dalších 21 000 Kč, aby byla 
pokryta celková cena přístroje 150 000 Kč.





Právní a finanční pomoc pro týraného Tomáška (2009–2011)

Chlapec před lety utrpěl vážné opařeniny na obou nožičkách. 
Stále musí navíc podstupovat opakované plastiky, byl mu 
amputován prst. Zranění mu způsobila matka, která ho 
úmyslně postavila do vařící vody, ve které ho násilím držela.

O Tomáška se stará jeho babička, která se na nadaci obrátila 
s žádostí o pomoc při snaze ochránit vnuka. Nadace poskytla 
okamžitou právní pomoc a uhradila nákup zdravotnických 
pomůcek. Opakovaně také přispívá Tomáškovi na rehabilitační 
pobyty.





Alžběta (2008)

Alžbětě bylo 20 let, když se ocitla v těžké životní situaci. 
Zemřela jí maminka a sama se musela postarat o dva nezletilé 
sourozence (9 let a 14 let) a o nemocnou babičku v pokročilém 
staří.

Musela finančně zabezpečit celou rodinu a do toho zjistila, že 
zdědila statisícové dluhy. Nadace poskytla Alžbětě a její rodině 
finanční pomoc, která je zachránila z nejhoršího.

Alžběta musela zanechat vysokoškolského studia a vydělávat 
finance pro svou rodinu. To se jí podařilo zvládnout a přitom se 
dokázala ke studiu vrátit a úspěšně jej dokončit.





Babyboxy v Kroměříži, Brně a Prostějově

Projekt babyboxů má podle nás hluboký smysl. Již v dávné 
historii byly případy, kdy matka chtěla dítě beztrestně a často 
anonymně opustit, neohrozit však přitom jeho bezpečnost 
a zdraví.

Řešily to jeho odložením na veřejném místě nebo přímo do 
bezpečí kláštera či jiného podobného zařízení. Jsme rádi, že 
babyboxy u nás jsou a fungují (záchranu v nich našlo již přes 80 
dětí) a velký obdiv za to patří „babydědkovi“ Ludvíku Hessovi. 

Nadace přispěla částkou 350 000 Kč na babyboxy v Kroměříži, 
Brně a Prostějově. Celkem již babyboxy zachránily 87 dětí.







Pomoc pro Tobíška – mezinárodní
spor o dítě (2012)

Nadace reagovala na složitý lidský příběh manželů 
Hammondových – Češky a Australana. Jejich neshody 
vyvrcholily komplikovaným a nákladným sporem o dítě. 
Matce byl po příletu do Austrálie, kam se musela na základě 
rozhodnutí českého soudu vrátit, odebrán policisty její dvouletý 
syn. Australský soud jí syna po ověření informací uvedených 
otcem po deseti dnech vrátil a soudní řízení pokračovalo.

Nadace Naše dítě spolu s veřejností poskytla Janě Hammond 
příspěvek na právní služby ve výši 356 787 Kč. Nadace si 
uvědomuje, že není vždy jednoduché posuzovat konkrétní 
případ, ale zároveň je pro ni vždy nejdůležitější zájem dítěte.





Speciální přístroj pro popáleného Daniela (2012)
Charitativní projekt Dětský úsměv společnosti ROSSMANN

Z výtěžku charitativního projektu Dětský úsměv společnosti 
ROSSMANN zakoupila nadace speciální přístroj MEEK machine. 
Přístroj využili lékaři Kliniky popálenin FN Královské Vinohrady 
při záchraně života osmiletého Daniela s popáleninami
na 90 % těla.

Zařízení MEEK machine v hodnotě 300 000 Kč umožňuje malý ́
kousek zdravé kůže odebrané z pacientova těla rozdělit na 196 
čtverečků o velikosti 3 x 3 mm a aplikovat na popálené části 
těla po odstranění mrtvé tkáně.









Osvětové kampaně, 
aneb ochrana dětí
je věc veřejná:













Týrání, zneužívání 
a zanedbávání dětí
v České republice v 
roce 2012:



• 7525 nahlášených případů 
představuje 13% nárůst oproti 
roku 2011 (6642 případů)

• 28 dětí usmrceno

• Nejčastější oznamovatel: škola

• Pouze 3% zneužívajících, týrajících 
nebo zanedbávajících osob bylo
odsouzeno (46 osob)

Zdroj: Statistiky MPSV za rok 2012



• 6 usmrcených dětí v důsledku týrání
• 1788 tělesně a psychicky týraných dětí
• 88 dětí tělesně poškozeno, 183 hospitalizováno
• Tělesně nejčastěji týraly matky (242 případů), psychicky 

naopak nejčastěji týrali otcové (524 případů)

Sexuální zneužívání 

Týraní – tělesné, psychické

• 16 usmrcených dětí v důsledku sexuálního zneužívání
• 813 sexuálně zneužitých dětí
• 50% nárůst nahlášených případů sexuálního zneužívání dětí 

věkové skupiny 0 -3 roky oproti roku 2011
• 32 dívek těhotných dívek

Zdroj: Statistiky MPSV za rok 2012



Sexuální zneužívání - zneuživatelé

1. Biologický otec (127 případů)
2. Partner matky (93 případů)
3. Jiný příbuzný (43 případů)
4. Prarodič (25 případů)
5. Matka (21 případů)
6. Sourozenec (15 případů)
7. Jiná (cizí) osoba (489)

• Statistické údaje opět dokazují vysoké nebezpečí 
intra familiárního zneužívání dětí rodinnými 
příslušníky a blízkými dětí!

Zdroj: Statistiky MPSV za rok 2012



• 6 usmrcených dětí v důsledku zanedbávání
• matky vysoce převyšují ostatní rodinné příslušníky počtem 

nahlášených případů zanedbávání dítěte (2244 případů)

Zanedbávání dětí

S čím může zanedbávání souviset?
• Ekonomická nestabilita rodin

• Ztráta bydlení, práce, dluhy, exekuce 
• Zneužívání dávek sociální podpory vs. nepřiznání dávek 

potřebným
• Nedostatek času, péče a citu pro děti

• Dvoukariérová manželství
• Změna klimatu v rodinách – výkon, výkon, výkon

Zdroj: Statistiky MPSV za rok 2012



• Důsledné kontroly v rizikových rodinách soc. pracovníky 
OSPOD a kontroly využívání dávek sociální podpory (Úřad 
práce)

• Sociální byty pro ohrožené rodiny s dětmi

• Síť služeb pro nácvik rodičovských dovedností pro rodiny, 
které selhávají v rodičovské výchově (sanace rodin)

• Zvýšení finanční gramotnosti rodin

Zanedbávání dětí: Jak můžeme pomoci 
rodinám v péči o ohrožené děti?



• Za dobu trvání Linky právní pomoci pomohli advokáti v 
celkem 2 339 případech (údaje k 31. 7. 2013)

Linka právní pomoci (2005 – 2013)

81%
12%

7%

Struktura oblastí

Rodinné právo

Trestní právo

Dotazy z jiných 
právních 
oblastí 

65%
6%

17%

12%

Struktura dotazů
Rozvodová
problematika

Pěstounství a
osvojení

Prarodiče a děti

Ostatní dotazy z
jiných oblastí

Zdroj: Statistiky Nadace Naše dítě, 2012





Rozvodové spory o 
děti:



• Dlouhodobé spory rodičů znamenají pro dítě velký 
psychický tlak                  psychické týrání dítěte

Rozvodové spory o děti

Mediace

• Soudně nařízená mediace znesvářeným rodičům 
(Zákon o mediaci č. 202/2012)

• Dobrovolná mediace



• Analyzovat statistiky z oblasti ochrany dětí a vyvozovat 
příslušné závěry (např. důvody usmrcení dětí rodinnými 
příslušníky)

• Usilovat, aby exekuce dětí vymizela z teorie i praxe orgánů 
péče o dítě

• Nezpochybňovat výpovědi dětí, věřit zneužívaným a 
týraným dětem

• Prohloubit zákonnou ochranu nezletilých dětí v 
problémových rodinách

• Doporučovat rodinnou, individuální nebo skupinovou 
terapii pro rodiče

• Usilovat, aby se ochrana dětí v ČR stala věcí veřejnou

Závěry



• Linda – zanedbávání, zneužívání dávek soc. podpory, 
nefunkčnost systému 

• Rodina s 10 dětmi 

Kazuistiky z praxe NND



Děkujeme za vaši pozornost.

Nyní je prostor pro vaše dotazy.



Vážení novináři, 
děkujeme vám, že společně    
s námi pomáháte ohroženým 
dětem.


